جامعت محمد الصدًق بن ًحي-جُجل-
ملُت العلىم الاقخصادًت والخجارٍت وعلىم الدضُير
قضم العلىم املالُت واملحاصبت
التصحيح النموذجي المتحان مقياس جباية املؤسسة
 .Iحساب قيمة الرسم على القيمة املضافة والرسم على النشاط املنهي
ثصريح شهر نوفمبر
 .1حساب قيمة الرسم على القيمة املضافة ()TVA
أ.حساب  TVAالواجبة الدفع:
TVA =704110111 ×19% = 1.406.000 DA
 00/01بُع منخجاثTVA =000110111 ×19% = 209.000 DA
  :00/05ارجاع مشترًاثTVA = 5110111 ×19% = 95.000 DA
 00/21جىزَع منخجاث لفائدة العماى :TVA = 3110111 ×19% = 57.000 DA
 00/25بُع منخجاث 00/28البُع لضىهاظراك معفى من الرصم على القُمت املضافتمجمىع  TVAالىاجبت الدفع هي1.767.000 DA :
ب .حساب  TVAالقابلة لالسترجاع
زمن الشراء = 305110111
 00/12شراء أقمشتجنزًل ججاري 0750111 = %5
الصافي الخجاري = 303250111
631.750 =TVA
 00/14اصخيراد مىاد أولُت  :زمن الشراء = 401110111الرصىم الجمرلُت 2110111 = %5
جهالُف الشحن والخامين = 2510111
جهلفت الشراء = 404510111
TVA = 845.500 DA
TVA = 910111 ×19% =17.100
مصارٍف النقل :
مجمىع  TVAالقابلت لالصترجاع هي1.494.350 DA :
مجمىع  TVAاملضخحقت الدفع ملصلحت الضرائب =  TVAالىاجبت الدفع TVA-القابلت لالصترجاع
2720651 = 004940351-007670111
حساب قيمة الرسم على النشاط املنهي ()TAP
 008510111هقدا
 00/01مبُعاث مىاد اولُت 704110111 505510111بشُو
 00/25باعذ هقدا 3110111
 00/28باعذ لضىهاظراك  305110111بشُو
TAP1= [ (5.550.000+30510.000(*0.7+3110111+008510111]*0.00= 840851 Da
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ثصريح شهر ديسمبر
 .1حساب قيمة الرسم على القيمة املضافة ()TVA
أ.حساب  TVAالواجبة الدفع:
  02/12افالش زبىنTVA=(5.450.000-3.500.000)×19%=370.500 da
  12/05ال حسجل الحدر املنشأ الشهر املاض ي 02/21الخنازى عن شاحنت  :قُمت  TVAاملحصلت من عملُت الخنازىTVA = 801110111 ×19% = 1.520.000
بما أن الشرلت لم جلتزم باملدة القاهىهُت الالزمت لالحخفاػ باألصل واملحددة بخمط صنىاث وبالخالي ٌضخىجب عليها إرجاع مبلغ
الرصم املضترجع عند شراء ألاصل عن الضنىاث املخبقُت0
TVA = 905110111 ×17% = 006050111
 TVAاملضترجعت عند شراء ألاصل
TVA = 006050111 ×0/5 = 323.000 da
مبلغ الدضىٍت الىاجب الدفع
جهلفت الاهخاج = 801110111
 02/25بُع منخجاث
هامش الربح = 201110111
زمن البُع = 0101110111
1.900.000 =TVA
مجمىع  TVAالىاجبت الدفع هي4.113.500 DA :
ب .حساب  TVAالقابلة لالسترجاع
زمن الشراء = 705110111
 12/12شراء خُغجنزًل ججاري 0510111 = %2
الصافي الخجاري = 703510111
1.396.500 =TVA
TVA = 205110111 ×19% = 475.000
 02/01اقخناء آلتHT= 45550 = 41788.99
 02/02حضدًد فاجىرة النهرباء واملاء0019
TVA = 41788.99 ×09% = 3.761
مجمىع  TVAالقابلت لالصترجاع هي1.875.261 DA :
مجمىع  TVAاملضخحقت الدفع ملصلحت الضرائب =  TVAالىاجبت الدفع TVA-القابلت لالصترجاع
= 1.875.261 -4.113.500
= 202380239
.2حساب قيمة الرسم على النشاط املنهي ()TAP
TAP=6.666.66*0.7+3.333.33=80.000
 02/25باعذ منخجاثالتمرين الثاني:
 00حساب مبلغ الضريبة على مداخيل رؤوس ألاموال املنقولة
الربح الصافي = الربح املحاصبي الخام – مبلغ الضرٍبت IBS
مبلغ الضرٍبت 208880111 =%09×0502110111 :
الربح الصافي0203020111=208880111-0502110111 :
* الضرٍبت على الفىائد البننُت
*هصِب الضُد أحمد من أرباح الشرلت
50.000*0.01 = 500
301780111=%25×0203020111
60.000
وهي جخضع القخعاع من املصدر بنضبت %05
10.000*0.1= 1000
غ محررة من الضرٍبت
IRG=3.078.000×15%=461.700 DA
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 02حساب مبلغ  IRGعلى مداخيل ثأجير العقارات
 0الضرٍبت على إًراداث جأجير فُال لالصخعماى الخجاري
IRG=( 80.000×12)*15%= 144.000
الضريبة على املداخيل التجارية والصناعية
الضُد أحمد شرٍو في شرلت الخضامن مداخُله حعخبر أرباح ججارٍت جخضع للجدوى الضرٍبي
حصت أحمد من أرباح الشرلت 0596111 =%31× 503210111:
مجمىع إلاًراداث املهنُت = (010111 + 9110111+005960111املبلغ الخام للفىائد البننُت)
= ( 205160111املبلغ الخاضع للضرٍبت)
مداخُل زوجخه  621011الاخضاع املسدوج ًمنح لهما الحق في جخفُض %01
مجمىع املداخُل  300260111الدخل الخاضع 2803411 = 109*300260111
حضاب مبلغ الضرٍبت حضب الجدوى الضرٍبي 1 ------1-0210111:دج
( 480111 = %21×)0210111 – 3610111دج
(  3240111 = %31 ×)3610111 -004410111دج
(04810691=%35×)004410111-208030411دج
IRG=852.690
املبلغ الصافي الىاجب الدفع 851.690= 1000-852691
التمرين الثالث
 .IIثحديد الربح الجبائي
الربح املحاصبي = الربح الجبائي  +ألاعباء ػير القاهىهُت
 .1ثصنيف ألاعباء املقبولة وغير املقبولة جبائيا
ألاعباء ػير القاهىهُت
ألاعباء القاهىهُت
 مشترًاث مىاد أولُت 2510111 مشترًاث 002110111دج اقخعاعاث الضمان الاجخماعي 5110111 مصارٍف جهىٍن العماى  001110111دج مصارٍف النهرباء 06111 هداًا إشهارٍت 5110111 =511×0111دج هداًا إشهارٍت  0110111=5110111-6110111دج جمىٍل خيرًت 0110111 جمىٍل جمعُت زقافُت في حدود  % 01من رقم ألاعماى جمىٍل جمعُت خيرًت 005110111005110111= 005110111-301110111دج
 حضدًد الرصم على النشاط املنهي 018111دج العجس املالي ججاوز  5صنىاث 310111 مصارٍف الخأمين 4510111 = 02/8*0510111 اًجار العقاراث 7110111 مصارٍف اهخالك الضُارة %21×001110111 ػرمت الخأخير  80111دج=2110111دج
 مصارٍف الخأمين 2510111 = 9/4*4510111 اشترماث الضمان الاجخماعي 702111 مصارٍف اهخالك الضُارة 0410111 =%21×7110111 مصارٍف النهرباء 71111305210111
منه الندُجت الجبائُت=0205210111=305210111+901110111
إذن مبلغ الضرٍبت  302550211 =%26×0203940111 =IBSدج
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